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.................................. dnia ....................... 

 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja/ My, niżej podpisani:  

........................................................................ 

........................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:  

 ....................................................................................................................................................................  

 (Zarejestrowana nazwa pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

 ....................................................................................................................................................................  

 (Zarejestrowany adres pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

Numer telefonu …………………… numer faksu: .………………… 

adres email: ………………………………………………………………………… 

przystępując do prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną im. Księdza Jana Twardowskiego w 

Dzielnicy Praga–Północ m.st. Warszawy, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

świadczenie usługi serwisowania i administrowania oprogramowaniem zainstalowanym na 

stacjach roboczych i serwerach Zamawiającego 

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i: 

Oferuję/emy wykonanie zamówienia za cenę brutto: …………………………….. zł 

w tym: 

 Liczba miesięcy Stawka miesięczna 
brutto w zł 

Wartość brutto w 
zł (kol. 2 x kol.3) 

1 2 3 4 

Zamówienie podstawowe 12   

Opcja 1 12   

Opcja 2 12   

RAZEM (cena oferty) 
 

Deklarujemy 

Czas reakcji dla zdarzeń krytycznych ……….. godz. 

Czas naprawy dla zdarzeń krytycznych ……….. godz. 

 

 
 

 

 
 

Pieczęć wykonawcy 
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1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

z załącznikami i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

3. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się 

do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 

4. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: …..................... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*. 

5. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z …......... stron.  

6. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: 

Zarejestrowana nazwa 
Wykonawcy występującego 

wspólnie 

Zarejestrowany adres 
Wykonawcy występującego 

wspólnie 

Informacja czy podmiot jest 
mikro przedsiębiorcą/ małym 

przedsiębiorcą/ średnim 
przedsiębiorcą 

   

   

   

 

7. Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia 

podwykonawcom* 

Lp. Część zamówienia powierzona do realizacji 
podwykonawcy  

Nazwa/firma podwykonawcy 

   

   

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1)  

2)  

 

….............................................................................................. 
   (data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy) 


